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Kolísání prodeje



Základní metody

Objednávky na zakázku

Výhody:

Žádné zbytkové zásoby

Nenáročné na software

Nevýhody:

Pracné

Závislost na dodací lhůtě dodavatele

Pro malá množství neefektivní výroba a doprava

Pro často opakované nákupy nepoužitelné



Základní metody
MRP/ERP - podle disponibilního množství

Výhody:

přesný, pokud jsou 
přesná data

pracuje nejen se 
stavem, ale i s plánem

objednávka

termín

objednací bod

kritický stav

disponib. množství

plán (budoucnost)dnes

Nevýhody:

pracný, pokud se sleduje a 
objednává manuálně

nefunguje, pokud jsou chybné 
informace v počítači



Základní metody

Vizuální metody (kanban)

Prázdná za plnou

Pravidelná odvolávka faxem, e-mailem apod.

Předání karty a její vrácení s materiálem

Výhody:

vizuální – eliminuje 
odchylky stavu v počítači

jednoduché, srozumitelné, 
levné

Nevýhody:

nesmí se ztratit karta nebo 
bedna

nevidí do budoucnosti

náročnější na údržbu



Klasické objednávky
Objednávání - kde je přidaná hodnota ?

1. objednávka 
zákazníka

2. obchodník 
Linet

4. nákup Linet

5. obchodník 
dodavatel

atd......
3. plánování 
výroby Linet

6. plánování 
výroby dodavatel

.....výroba

problém, 
změna ?



Klasické objednávky
Doprava – kde je přidaná hodnota ?

4. Linet nákup
3. Dodavatel

prodej

5. Linet
doprava

objednání
dopravy

6. smluvní
přepravce

objednání
dopravy

7. řidič

2. Dodavatel
výroba problém ?

1. Dodavatel:
expedice



Software

Generování objednávek 
obvykle používané parametry 

Maximální zásoba

Objednací bod

Kritická zásoba 

Dávka (obalové množství)

Minimální obj. množství (násobek dávky)

Dodací lhůta

Objednací perioda



Software

Vstup dodavatele do systému 

Potvrzení objednávky

Avízo dodávky

Prostředky komunikace 
Přímý vstup do systému (licence, instalace...)

WWW rozhraní

Úskalí on-line práce 
Rychlost linky do firmy

Způsob připojení dodavatele

Zboží na cestě



Změna filosofie
Dodávejte kdy chcete, co chcete 

Dodavatel = Partner

Partnerovi není určováno, kdy má co dodat a v jakém 
množství

Partner přebírá funkci zásobovače Linetu, má k dispozici 
identická data jako nákupčí

Z obchodní zakázky Linetu se promítají budoucí potřeby 
materiálu  u našich partnerů do 24 hodin

Partner sám optimalizuje mezi svými možnostmi a našimi 
potřebami

Jsou vymezeny mantinely, ve kterých se mají zásoby 
pohybovat, jinak nic



Změna filosofie
Parametry vztahů s dodavatelem 

Cena

Roční prognóza (jen orientační údaj, nezávazně)

Minimální zásoba v Linetu

Maximální zásoba v Linetu

Pojistná zásoba u dodavatele

Kupujícím zaru čený odběr v ks v případě změny

Maximální týdenní kapacita prodávajícího

Standardní dodací lhůta - pracovní dny

Obalová jednotka

Množství v obalové jednotce 



Vývoj v Linetu
Dispozice posílané automaticky e-mailem



Vývoj v Linetu
Systém Emil

Přenos informace z Linetu, ale zároveň plánovací nástroj 
pro dodavatele

Síťová komunikace s protokolem o přenosu dat

Systém jasně stanovuje zodpovědnost obou partnerů

Identifikace celého dodacího cyklu výrobku a možných 
odchylek

Aktuální stav skladu
Co je naplánováno dodat
Co je odesláno
Co zbývá odeslat
Co je na cestě
Co bylo přijato
Co zbývá přijmout
Plánované spotřeby
Průběh plánovaných budoucích stavů (Dispozice)



LINET Server kdekoli Dodavatel

Vývoj v Linetu
Systém Emil 

Jedna rámcová objednávka, bilance celkového množství

stav skladu

přijato na sklad

plán spotřeb

plán dodávek

odesláno

stav skladu

přijato na sklad

plán spotřeb

Linet

1x/24h

plán dodávek

odesláno

1x/2h

stav skladu

přijato na sklad

plán spotřeb

dle dod.

plán dodávek

odesláno
doda-
vatel

dle dod.



Vývoj v Linetu

Systém Emil – bilance objednávky

ZbýváDodat =   Plán - Odesláno

NaCestě =   Odesláno - Přijato 

OčekávanýPříjem =   Plán – Přijato

Disponibilní množství =   Stav + Oč.Příjem – Oč.Spotřeba



Vývoj v Linetu
EMIL



Smluvní vztahy

Obvyklá smluvní povinnost 

Množství

Termín

Cena

Nové pojetí
Parametry bezobslužné logistiky

Povinnost zabezpečit potřeby výroby

Důvody zproštění zodpovědnosti

Cena



Vaše zkušenosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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DĚKUJI

Ing. Vladimír Jurka
jurka@linet.cz

312 576 330


